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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az 
Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az együttes nyilatkozat és a közös megközelítés nem bír jogilag kötelező erővel, és 
azokban az intézmények jogalkotási hatásköreinek sérelme nélkül állapodtak meg;

1. úgy véli, hogy a Parlament által kinevezett képviselők fontos szerepet játszanak az 
igazgatótanács ülésein, mivel megerősítik a Parlamentnek az uniós polgárok 
képviseletében gyakorolt demokratikus ellenőrzéssel kapcsolatos legitim szerepét, 
valamint biztosítja az átláthatóbb kormányzást; azon a véleményen van, hogy az együttes 
nyilatkozat nem határozhatja meg, hogy a Parlament hány képviselőt nevezhet ki; úgy 
véli, a Parlamentnek is képviselőket kell kineveznie az EFSA igazgatótanácsába;

2. megjegyzi, hogy az együttes nyilatkozat és a közös megközelítés nem bír jogilag kötelező 
erővel;

3. sajnálja, hogy a Parlamentet, a demokrácia elvének uniós tiszteletben tartását garantáló 
kulcsszereplőt nem vonták be teljes mértékben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 
új székhelyének kiválasztására irányuló eljárásba, amely végül – a döntés fontossága 
ellenére – sorshúzással zárult; megjegyzi, hogy a decentralizált ügynökségek székhelyével 
kapcsolatos döntéseket – teljes mértékben tiszteletben tartva az Európai Parlament 
előjogait – a rendes jogalkotási eljárás keretében kell meghozni, amelynek értelmében az 
Európai Parlament és a Tanács egyenlő jogú társjogalkotók; ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Tanács e tekintetben tett kötelezettségvállalásával összhangban1 az EMA – egy kritikus 
jelentőségű ügynökség, amelynek esetében a lehető legminimálisabb szinten kellett volna 
tartani a fennakadásokat – új székhelyének kiválasztása során követett eljárás egyedi 
helyzetre vonatkozott, nem teremtett precedenst és nem szabad a jövőben használni;

4. elvárja, hogy az ügynökségek székhelyéről vagy áthelyezéséről szóló jövőbeli 
döntéshozatal során teljes mértékben tiszteletben tartsák a Parlament és a Tanács 
társjogalkotói előjogait; úgy véli, hogy a Parlamentnek rendszeres jelleggel, a teljes 
jogalkotási folyamat során, a Tanács és a Bizottság mellett egyenrangú félként kell részt 
vennie az uniós szervek és ügynökségek székhelyének kiválasztására vonatkozó 
kritériumok meghatározásában és súlyozásában, átlátható módon; rámutat, hogy a 
Parlament, a Tanács és a Bizottság elkötelezte magát a jogalkotás minőségének javításáról 
szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban2 a tisztességes és átlátható 
együttműködés mellett, és hogy a megállapodás kiemeli a két társjogalkotó 
egyenlőségének elvét a szerződésekben foglaltaknak megfelelően; kiemeli, hogy az 
információcsere fokozása az ügynökségek székhelyének kiválasztásakor követendő 
jövőbeli eljárásoknak már a kezdeti szakaszában előnyt jelentene, hangsúlyozva, hogy az 
ilyen korai információcsere megkönnyítené a három intézmény számára jogaik és 

1A 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról 
szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadását kísérő jogalkotási állásfoglaláshoz csatolt 
tanácsi nyilatkozat
2HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
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előjogaik gyakorlását;

5. felkéri a Bizottságot, hogy 2019 áprilisáig készítsen mélyreható elemzést az együttes 
nyilatkozatnak és a közös megközelítésnek különösen a decentralizált ügynökségek 
székhelyének kiválasztása és irányításuk fokozottabb átláthatósága tekintetében történő 
végrehajtásáról, azzal a céllal, hogy kezdeményezze e szövegek felülvizsgálatát, amint a 
következő európai parlamenti képviselők hivatalba lépnek;

6. megjegyzi, hogy az együttes nyilatkozat hasznos eszköz lehet az összeférhetetlenség 
kezelésére vonatkozó mechanizmusok megerősítésére és egyszerűsítésére, különösen a 
díjakból finanszírozott ügynökségek esetében; hangsúlyozza, hogy az uniós 
ügynökségeknek – amellett, hogy biztosítják a keretszabályozásból eredő valamennyi 
feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – szigorúan ragaszkodniuk kell 
feladataikhoz, és nem szabad túllépniük a Parlamenttől és a Tanácstól kapott 
megbízatásukon;

7. hangsúlyozza, hogy a decentralizált ügynökségekre vonatkozó költségvetési és 
személyzeti döntések esetében az ügynökség sajátosságait, többletfeladatait és 
munkaterhelését figyelembe kell venni, és hogy az esetleges költségvetési és személyzeti 
megszorításokat nem lehet egyenmegoldásként alkalmazni; ezenkívül hangsúlyozza, hogy 
a következő többéves pénzügyi keretben és annak végrehajtásával kapcsolatban az egyes 
ügynökségeknek kijelölt feladatokban figyelembe kell venni az új éghajlati, 
fenntarthatósági és környezetvédelmi prioritásokat, valamint az olyan ügynökségek 
szükségleteit, amelyeket esetlegesen működési fennakadást eredményező események és 
folyamatok – például székhelyáthelyezés – érintenek;

8. megjegyzi, hogy az EMA és az EBH új székhelyeinek esetében nem tartották be az 
együttes nyilatkozatban szereplő elveket, melyek szerint kívánatos az ügynökségek 
székhelyei esetében a földrajzi egyensúly biztosítása és fogadó államként az új tagállamok 
előnyben részesítése;

9. rámutat, hogy az együttes nyilatkozat azt javasolja, hogy amennyiben a jogalkotó hatóság 
úgy dönt, hogy további feladatokat ruház az ügynökségekre az eredeti bizottsági 
javaslathoz képest, a tevékenységek prioritásának megváltoztatását mindig fontolóra kell 
venni a további források biztosításának esetleges alternatívájaként1; úgy véli, hogy a 
tevékenységek prioritásának megváltoztatását az Európai Gyógyszerügynökség esetében 
lehetőleg el kell kerülni, mivel annak alapvető küldetése az uniós közegészség védelme.

1Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság együttes nyilatkozata a decentralizált 
ügynökségekről, 43. bekezdés
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